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“Não faça da tua 
vida um rascunho. 
Poderás não
ter tempo para
passar a limpo”.
Mário Quintana (1906/1994)
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O presidente da Câma-
ra dos Deputados, 
Rodrigo Maia, voltou 

a defender ontem (18) uma 
estratégia de convencimento 
e de diálogo do Executivo com 
parlamentares, a fi m de que 
o governo tenha os 308 votos 
necessários à aprovação da re-
forma da Previdência na Casa. 

“Nós que defendemos a ur-
gência e a decisiva aprovação 
da reforma da Previdência, 
para que o Brasil volte a gerar 
emprego, crescer e garantir 
o valor das aposentadorias, 
precisamos mostrar a 250, 
280 deputados que não foram 
eleitos com essa agenda que, 
para o Brasil voltar a investir, 
a gente precisa aprovar essa 

Presidente da Câmara 
defende diálogo para 
aprovar nova Previdência

reforma”, disse Maia, após 
participar de evento promovido 
pela FGV no Rio de Janeiro.

Maia discordou da ideia de 
que o convencimento de par-
lamentares deva se basear na 
oferta de cargos na administra-
ção pública. Para ele, uma po-
sição clara do Executivo sobre 
os planos do governo para além 
do novo sistema de Previdência 
pode ser fundamental na estra-
tégia de conquistar votos. “Não 
é questão de cargos. É saber 
qual é o projeto do governo 
para depois da Previdência. 
O impacto do bom resultado 
da aprovação da Previdência 
no Rio vai impactar os meus 
eleitores. Eu quero saber qual 
é o projeto de infraestrutura 

do governo, já que depois da 
reforma [da Previdência] nós 
vamos voltar a ter capacidade 
de investimento com recursos 
públicos e privados”, disse 
Maia.

Maia disse ainda que os mi-
litares conhecem a situação 
do País e não devem contestar 
a necessidade de aprovação 
da reforma. “Os militares 
são muito bem preparados e 
sabem fazer contas. Ou eles 
vão ajudar a fazer a reforma 
nas Forças Armadas ou vão 
ficar sem receber salário. O 
Brasil, se não fizer a reforma, 
vai voltar à hiperinflação ou 
teremos um grande preca-
tório nas aposentadorias de 
todos, porque não haverá 

recursos para pagá-las.”
Por fi m, Maia defendeu que 

as alterações na forma de 
concessão do Benefício da 
Prestação Continuada (BPC) 
– benefício equivalente a um 

salário mínimo pago a idosos 
acima de 65 anos ou pessoas 
com defi ciência de baixa ren-
da – fi quem de fora do texto 
da reforma. “Se do ponto de 
vista fi scal não houver grande 

impacto, a melhor discussão 
é a não discussão desse tema. 
Se tiver impacto fi scal, vai ter 
que tirar essa regra e cons-
truir outra”, fi nalizou Maia 
(Ag.Câmara).

Maia discordou da ideia de que o convencimento de parlamentares deva se basear

na oferta de cargos na administração pública.

Os empresários brasileiros 
estão mais otimistas com 
relação ao faturamento que 
esperam ter em 2019. É o que 
constatou a pesquisa ‘Perspec-
tiva Empresarial’ realizada pela 
Boa Vista. De acordo com o 
levantamento feito ao longo do 
último trimestre de 2018, 46% 
dos cerca de mil entrevistados 
disseram esperar um provento 
maior este ano, contra 37% 
dos que tinham essa mesma 
perspectiva no ano passado. 
Para outros 22% o faturamento 
não deverá mudar e para 24% 
irá diminuir em 2019. “Com 
um cenário econômico um 
pouco melhor do que nos anos 
anteriores, no qual temos juros 
mais baixos e mais postos de 
trabalho, esperamos uma re-
tomada do consumo de modo 
mais intenso, o que deve refl etir 
em uma melhora na condição 
de pagamento dos consumi-

Os empresários preveem um investimento maior em seus 

negócios este ano.

A ministra Tereza Cristina 
(Agricultura), que acompanha 
viagem do presidente Jair Bol-
sonaro aos Estados Unidos, fa-
lou ontem (18), da expectativa 
de voltar a ter relacionamento 
mais próximo com os EUA. 
“Um dos temas principais será 
o retorno das exportações de 
carne brasileira in natura de-
sossada, mas também não é um 
assunto que esperamos levar 
uma solução pronta”, afi rmou.

“Estamos colocando à mesa 
novamente esse tema que é 
importante para o mercado de 
carne bovina brasileiro”, disse 
a ministra, lembrando que hoje 
(19) se encontra com o secretá-
rio de Agricultura dos Estados 
Unidos, Sonny Perdue. “Vamos 
tratar também de outros temas 
importantes para os dois países. 
Isso depois evoluirá de maneira 
normal”, declarou.

Tereza Cristina acompanha o 
presidente Bolsonaro na visita 
à Casa Branca. O presidente 
terá encontro privado com o 
presidente Donald Trump e, 
depois, haverá almoço de traba-
lho com a participação de toda 
a comitiva. De Washington, a 
ministra seguirá a Nova Ior-
que, onde será a convidada de 
honra em evento do ‘Council of 

Ministra da Agricultura, 

Tereza Cristina.

Depois de participar de almo-
ço na sede do governo paulista, 
o presidente da República em 
exercício, general Hamilton 
Mourão, disse ontem (18) que 
a expectativa do governo é de 
que a reforma da Previdência 
seja aprovada entre o final 
deste semestre e o início do 
próximo. “Contamos com o 
apoio de São Paulo e de sua 
bancada na busca de aprovação 
dessa reforma até o fi nal deste 
semestre e início do próximo”, 
disse Mourão. “Com isso, nosso 
país estará em uma situação 
muito mais positiva”, ressaltou.

Mourão defendeu que mu-
danças nas regras previden-
ciárias são responsabilidade 
desta geração que deve buscar 
convergências para aprovação 
do projeto. “Se não fi zermos 
nada, as gerações que aqui 
estão representadas irão olhar 
para a gente e dizer: ‘onde é 
que vocês estavam que não 
fi zeram nada?’. É nossa res-
ponsabilidade levar isso à fren-
te, buscar a convergência de 
ideias e, a partir delas, iniciar 
um ciclo virtuoso de atração de 
investimentos e das outras re-
formas que serão necessárias 
para atingir o equilíbrio fi scal e 
entrarmos em um crescimento 

Governador paulista, João Doria, e o presidente da República 

em exercício, general Hamilton Mourão.

Visita a CIA
O presidente Jair Bolsonaro visi-

tou na manhã de ontem (18) a sede 
da Agência Central de Inteligência 
dos Estados Unidos (CIA), em Wa-
shington. O compromisso não estava 
listado na agenda do mandatário 
brasileiro, que realiza sua primeira 
reunião bilateral com o presidente 
dos EUA, Donald Trump, hoje (19). 
A visita à sede da CIA foi anunciada 
pelo deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL), via Twitter.
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Agência Câmara

Um relatório sobre a judicializa-
ção na saúde aponta crescimento 
de aproximadamente 130% nas 
demandas de primeira instância 
entre 2008 e 2017. A pesquisa, 
encomendada pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e o 
Poder Judiciário, foi apresentada 
ontem (18) em São Paulo.

Problemas com os convênios 
foram a maior causa (30,3%) 
dos pedidos de processos re-
lacionados ao assunto no país. 

Outros assuntos levados ao 
Judiciário nessa última década 
foram os pedidos de seguro em 
saúde (21,1%), saúde pública 
(11,7%), o tratamento médico-
-hospitalar (7,8%) e forne-
cimento de medicamentos 
(5,6%). Na segunda instância, 
planos de saúde respondem por 
38,4% e seguro, por 24,7%. Na 
primeira instância, são saúde 
pública (23%), planos de saúde 
(22,8%) e seguro (14%).

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, disse que 
o país lida, no SUS, com a ju-
dicialização de acesso pontual 
“de medicamentos que estão 
na rede nacional, de uma quan-
tidade enorme de pequenas 
cirurgias, que são frutos da 
desorganização do sistema, 
falta de informatização e subfi -
nanciamento”. A judicialização 
que preocupa é a incorporação 
de novos insumos e tecnologias, 
tanto no sistema público, como 
no suplementar. 

Ministro da Saúde, Luiz 

Henrique Mandetta.
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Brasil dispensa 
visto para 
turistas dos
EUA e outros

O presidente Jair Bolsonaro 
determinou que cidadãos de 
Austrália, Canadá, Estados Uni-
dos e Japão sejam dispensados 
de apresentar visto para entra-
rem no Brasil. A nova mudança 
entrará em vigor a partir de 17 
de junho.  A medida consta no 
decreto publicado ontem (18) 
em edição extra do DOU e é 
unilateral.

Com isso, os turistas brasi-
leiros ainda continuarão pre-
cisando de visto para visitar os 
respectivos países. Segundo o 
texto, os turistas dos quatro 
países vão poder permanecer 
no Brasil durante 90 dias, pror-
rogável pelo mesmo período. 
No entanto, o prazo de 180 
dias em um ano não deve ser 
ultrapassado. 

A medida será aplicada ape-
nas para cidadãos que sejam 
portadores de passaportes 
válidos. O documento é assi-
nado pelo presidente e pelos 
ministros Sérgio Moro (Justi-
ça), Ernesto Araújo (Relações 
Exteriores) e Marcelo Álvaro 
Antonio (Turismo). De acordo 
com o Ministério do Turismo, 
o objetivo, inicialmente, é 
econômico. 

Na última semana, o governo 
brasileiro já havia dito que a 
decisão seria uma das medi-
das anunciadas por Bolsonaro 
durante sua visita ao território 
norte-americano. Nos Jogos 
Olímpicos no Rio de Janeiro, 
em 2016, os mesmos países 
já haviam fi cado isentos da 
necessidade de visto, de ma-
neira temporária, para entrar 
no Brasil (ANSA).

Empresários, mais otimistas, esperam 
faturamento maior em 2019

pondentes do 4º Tri de 2017, 
cresceu de 24% para 39% o 
percentual de empresas que 
preveem um endividamento 
menor em 2019. 30% delas decla-
raram, por sua vez, que estarão 
com dívidas iguais às de 2018, e 
19% mais endividadas agora. A 
pesquisa também identifi cou um 
crescimento de 16p.p. entre os 
empresários que não pretendem 
demandar crédito em 2019, na 
comparação com 2018.

Das 33% que demandarão 
crédito em 2019, 44% afi rma-
ram que o recurso será usado 
para realizar novos investimen-
tos. Este percentual era de 35% 
no 4º Tri/17, um crescimento 
de 9p.p. Já 28% vão usar o 
crédito para alavancar capital 
de giro (eram 37% em 2018). 
Outros 28% vão usar para pa-
gar empréstimos e dívidas em 
geral com credores (mesmo 
percentual do 4ºTri/18).

dores, especialmente dos que 
estão com contas em atraso, 
que acabam saindo do cadastro 
de inadimplentes e voltam a 
comprar”, analisa o economista 
da Boa Vista, Flávio Calife.

A pesquisa também obser-
vou um crescimento em 4p.p. 

(de 34% para 38%) entre os 
empresários que preveem um 
investimento maior em seus 
negócios este ano. Por outro 
lado, para outras 36% a inadim-
plência fi cará igual, e para 28% 
apresentará crescimento.

Na comparação com os res-

Exportação de carne in 
natura para os EUA

The Americas’, no Hotel Plaza 
Athénée, com investidores e 
executivos internacionais. 

De início, haverá uma reu-
nião com a CEO do Council 
of The Americas, Susan Segal, 
e depois um café da manhã 
privado com cerca de 20 pes-
soas. Depois, Tereza Cristina 
participará de evento do Banco 
do Brasil em parceria com a 
Brazilian American Chamber 
of Commerce. Na quinta-feira 
(21), terá um café da amanhã 
com executivos e empresários 
no The National Hotel, em 
evento promovido pela XP 
Investimentos (Mapa). 

Mourão: expectativa é aprovar reforma 
da Previdência este semestre

sustentável”.
Anfi trião do encontro, o go-

vernador de São Paulo, João 
Doria, afi rmou apoio incondi-
cional à reforma, afi ançando 
que a reforma “é balizadora, 
transformadora e pode modi-
fi car o destino do Brasil para 
melhor, gerando emprego, 
renda e investimentos, permi-
tindo solução fi scal para o país”, 
ressaltou. O outro tema discu-
tido foram os investimentos 
do governo federal no estado 
nas áreas de infraestrutura, em 
especial, no campo ferroviário 
e nos programas de desestati-

zação, disse Doria. 
“O presidente [Jair] Bolsona-

ro tem uma visão muito clara 
sobre o relacionamento positi-
vo que temos que ter com todos 
nossos governadores e mais de 
5 mil prefeitos no Brasil”, disse 
Mourão. Doria destacou que o 
almoço não foi um encontro 
político, “mas voltado para 
uma pauta de desenvolvimento 
econômico e de atendimento 
social. Não temos alinhamento 
partidário com o partido do pre-
sidente Jair Bolsonaro e nem 
é preciso. Temos alinhamento 
com o Brasil”, ressaltou (ABr).

Judicialização na saúde 
cresceu 130% no país

O país fez, recentemente, a 
sua primeira incorporação de 
medicamento com compartilha-
mento de risco, ou seja, quando 
o laboratório precisa comprovar 
a efi cácia do remédio distribuí-
do à população, sob risco de 
devolver o recurso aos cofres 
públicos. “O Brasil está atrasado 
nas incorporações”, disse.

A pesquisa constatou que, em 
São Paulo, 82% dos processos 
se referem a planos de saúde, 
tendo distribuído 116.518 casos 
nessa categoria. No Rio, saúde 
pública é o principal tema, com 
35% dos casos. Em Minas Gerais, 
o assunto que mais aparece é o 
tratamento médico-hospitalar 
ou fornecimento de medicamen-
tos, com 21%, mesmo assunto 
predominante em Santa Catari-
na (28%) (ABr).


